
PROCES VERBAL 

 

Incheiat in data de 27.11.2015, la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 

 In deschiderea sedintei, se constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor locali in 

functie.   

Presedintele de sedinta da cuvantul d-nei secretar, care da citire procesului verbal al 

sedintei anterioare. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba continutul procesului verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului . 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarari: 

- Proiect hotarare aprobare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare aprobare modificare si completare HCL 9/2014 privind domeniul 

public al comunei Stefanestii de Jos; 

- Proiect hotarare aprobare acordare ajutor urgenta Ion Maria 

Se supune la vot 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba suplimentarea ordinii de zi. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei astfel: 

- Proiect hotarare aprobare modificare organigrama; 

- Proiect hotarare aprobare mandatare reprezentant consiliu local Stefanestii de Jos 

semnare act aditional ADIA Euro Apa; 

- Proiect hotarare rectificare buget local; 

- Proiect hotarare modificare si completare HCL 9/2014 privind aprobarea 

domeniului public al comunei Stefanestii de Jos; 

- Proiect hotarare aprobare acordare ajutor urgenta Ion Maria; 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba ordinea de zi a sedintei. 

La primul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind modificarea 

organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Stefanestii de Jos. 

Avand in vedere si avizul ANFP, se propune infiintarea biroului de taxe si impozite 

locale prin transformarea compartimentului actual si infiintarea functiei publice de conducere 

de sef birou. 

Nefiind discutii, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind modificarea 

organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct pe ordinea de zi se discuta proiectul de hotarare privind mandatarea 

reprezentantului consiliului local Stefanestii de Jos la ADIA Euro Apa, dl. Paraschiv Eugen, 

sa semneze actul aditional privind schimbarea reprezentantului consiliului local Voluntari in 

organizatie. 

Dl. consilier Pavel Gheorghe precizeaza ca doreste ca ADIA Euro Apa sa ne explice 

motivul pentru care a fost inlocuit reprezentantul Consiliului local Voluntari in organizatie. 

Dl. consilier Mihaila Marius sustine ca nu este treaba noastra de ce si-a schimbat orasul 

Voluntari reprezentantul in ADIA Euro-Apa. 

Se supune la vot. 

Cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti (8 voturi pentru) se adopta hotararea 

privind mandatarea reprezentantului consiliului local Stefanestii de Jos la ADIA Euro Apa, dl. 



Paraschiv Eugen, sa semneze actul aditional privind schimbarea reprezentantului consiliului 

local Voluntari in organizatie; s-au inregistrat 5 abtineri (Pavel Gheorghe, Ghita Gheorghe, 

Dumitru Luminita, Anghel Dumitru si Alexandru Cristian). 

D-na Dumitru Luminita precizeaza ca se abtine de la vot pentru ca nu cunoaste 

conditiile pe care SC EURO APAVOL le aplica pentru bransarea la reteaua de apa a locuitorilor 

comunei Stefanestii de Jos. 

La urmatorul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local. 

Aceasta rectificare are la baza urmatoarele: o solicitare din partea clubului sportiv din 

comuna privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de participare in 

liga IV fotbal si a echipamentelor sportive, precum si scaderea sumei de 413.000 lei de la 

capitolul salarizare profesori, conform filei de plan primite de la ANAF. 

Total buget rectificat: 18.687.340 lei. 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind rectificarea 

bugetului local, 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind modificarea HCL 9/2014 privind 

domeniul public al comunei Stefanestii de Jos. Se propune modificarea unor erori de redactare 

in cadrul HCL 9/2014 privind 3 strazi (Dudului, Paltinului si Stadionului), acoperite cu 

macadam si nu cu asfalt asa cum eronat s-a inscris in HCL 9/2014. De asemenea, se propune 

includerea in domeniul public a retelei de apa si canal a comunei, precum si a unor terenuri 

situate in localitate. 

Nefiind discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind modificarea 

si completarea HCL 9/2014 privind domeniul public al comunei Stefanestii de Jos. 

La ultimul punct al ordinii de zi se discuta proiectul de hotarare privind acordarea unui 

ajutor de urgenta d-nei Ion Maria. Din documentele atasate rezulta faptul ca locuinta d-nei Ion 

Maria a ars, fiind afectate doua camere si acoperisul. Se anexeaza pentru concluzii si procesul 

verbal de interventie al ISU. 

Dl. viceprimar propune acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 10.000 lei 

Se supune la vot. 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea privind acordarea 

unui ajutor de urgenta in cuantum de 10.000 lei d-nei Ion Maria. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate Consiliului local. 

Dl. Balcu Viorel inainteaza o propunere prin care considera ca indeplineste conditiile 

pentru a primi titlul de cetatean de onoare al comunei Stefanestii de Jos, depunand in acest sens 

si o serie de documente justificative. I se comunica faptul ca, in baza regulamentului de 

acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Stefanestii de Jos, propunerea nu poate fi 

personala, putand veni din partea primarului, a viceprimarului, a consilierilor sau a unui numar 

de 5% din populatia comunei. 

Dl. Simion Constantin solicita o sponsorizare/ajutor pentru cumpararea unui instrument 

muzical pentru fiul sau, elev la Colegiul National de muzica „George Enescu”. 

In conditiile legii, nu se pot acorda sponsorizari din fonduri publice, cererea nu se 

incadreaza nici in criteriile stabilite pentru acordarea unui ajutor de urgenta. 

Dl. Lincan Nicolae solicita ajutor de urgenta pentru medicamente. 

Dl. Lincan Nicolae este asigurat in sistemul de asigurari de stat, drept urmare nu 

indeplineste conditiile legale pentru acordarea unui ajutor de urgenta. 

Dl. Zamfir Ion Marin solicita sa fie ajutat sa se branseze la reteaua de curent electric, 

intrucat a acumulat datorii mari si nu le poate plati. 



D-na Dumitru Luminita informeaza ca se va adresa ENEL sa vada daca se poate rezolva 

ceva, dat fiind faptul ca dl. Zamfir este un caz social. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                         SECRETAR COMUNA, 

 


